


แบบค ำรับรองงบกำรเงิน 

เรื่อง หนังสือรับรองของอธิการบดี 

เรียน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  หนังสือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อสรุปว่ารายงานงบการเงินประจ าปี   
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25..... ที่เสนอมานี้ได้มีการจัดท าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชีและรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  

  ข้าพเจ้ารับทราบว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงข้อมูลรายงานงบการเงินประจ าปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25..... ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและประกาศอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องตามที่ควร 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่แจ้งในรายงานงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 
25..... ถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 
 

                                                     .................................................................... 
                                                      (...................................................................) 
                                                     วันที่............................................................. 

                                                     อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายงานงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 25..... ตามค ารับรอง 
ของอธิการบดีแล้ว มีความเห็นว่า 

 ถูกต้องตามท่ีควรและมีความเห็นเพิ่มเติม ดังนี้ 
............................................................................................................................. ...................... 
............................................................................................................ ....................................... 
............................................................................................................................. ...................... 
 กรณีอ่ืน................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ...................... 
..................................................................................................................................................  
 
 
                             ลงชือ่..............................................................ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต 
                                   (..............................................................) 
                              วันที่...................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



แบบรายงานการด าเนินการจัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

 

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
 

 

ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

 

ผู้จัดท าบัญชี 
 

 

 

การด าเนินการจัดท ารายงานงบการเงิน มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 
กรณี ไม่มี/ไม่ใช่ โปรดระบุ

เหตุผล 
การด าเนินการตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

1. มาตรา 60 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีทุน  
ซ่ึงประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ 
ในข้อก าหนดเมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพย์สินอื่น 
ที่ได้มาในภายหลังที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ 

  (1) ทุนจากผู้รับใบอนุญาต ซึ่งประกอบด้วยเงินและ
ทรัพย์สินอ่ืนที่ระบุในข้อก าหนดเมื่อจัดตั้ง และที่จัดหา
มาเพ่ิมเติมในภายหลัง 

  (2) ทุนจากการได้รับบริจาค ซึ่งประกอบด้วย 
เงินและทรัพย์สินอื่นที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขให้ใช้ได้
เฉพาะแต่ดอกผล 

  (3) ทุนสะสม ซึ่งประกอบด้วยเงินและทรัพย์สินอ่ืน 
ที่ได้มาจากผลด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ผ่านมา 

   

2. มาตรา 61 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัดสรร
ทุนของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  (1) กองทุนทั่วไป 
  (2) กองทุนทรัพย์สินถาวร  
  (3) กองทุนวิจัย 
  (4) กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 
  (5) กองทุนพัฒนาบุคลากร 
  (6) กองทุนสงเคราะห์  
  (7) กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอ่ืน  
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3. มาตรา 62 รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
ดังนี้ 
  (1) เงินผลประโยชน์ ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  (2) เงินและทรัพย์สินอ่ืนที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไม่มีเงื่อนไขที่ระบุให้
ใช้ได้เฉพาะแต่ดอกผล 

  (3) เงินอุดหนุนจากรัฐ 
  (4) รายได้หรือผลประโยชน์ที่ได้จากการลงทุนและ

จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  (5) รายได้และผลประโยชน์อย่างอ่ืน 

   

4. มาตรา 62 วรรคสอง รายได้ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนให้ถือเป็นรายได้ของกองทุนทั่วไป นอกจาก
รายได้ที่เกิดจากกองทุนใดโดยเฉพาะให้ถือเป็น
รายได้ของกองทุนนั้น 

   

5. มาตรา 62 วรรคสาม รายได้จากการบริจาคเงิน
เกินกว่าจ านวนที่คณะกรรมการก าหนด (ห้าแสนบาท
ขึ้นไป) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องจัดท าแผนการ
ใช้จ่ายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ดังกล่าวเป็นรายปี ส าหรับเงินส่วนที่เหลือเมื่อสิ้นปี
ให้กันไว้จ่ายในงวดต่อไป 

   

6. มาตรา 63 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องด าเนินการ
เกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สินของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ที่ระบุไว้ในมาตรา 8 และตามวัตถุประสงค์ท่ีผู้บริจาคเงิน
หรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนก าหนดไว้ 

   

7. มาตรา 64 ทุกต้นปีการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องจัดให้มีเงินในกองทุนประเภทต่าง ๆ เป็นจ านวน
เพียงพอที่จะด าเนินงานได้ ถ้ากองทุนใดมีจ านวนเงิน
ไม่เพียงพอให้โอนเงินในกองทุนทั่วไปไปให้มีจ านวน
เพียงพอ 

      ในกรณีท่ีเงินในกองทุนทั่วไปมีจ านวนไม่เพียงพอ 
ที่จะด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ผู้รับใบอนุญาต 
ต้องจัดหามาเพ่ิมเติมให้เพียงพอแก่การด าเนินงาน 
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8. มาตรา 65 ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดท าบัญชี

ตามหลักการบัญชีสากลและตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด 

   

9. มาตรา 66 เมื่อปรากฏว่ากองทุนทั่วไปมีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี ให้อธิการบดีเสนอสภาสถาบัน
ด าเนินการดังนี้ 

  (1) ให้น าเงินรายได้ส่วนที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี 
ในกองทุนทั่วไปโอนไปชดใช้กองทุนอ่ืนใดที่มียอด 
ติดลบก่อน 

  (2) ให้จัดสรรเงินส่วนที่เหลือจากที่ โอนไปตาม (1) 
ให้กองทุนประเภทต่าง ๆ  รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
และจัดสรรผลประโยชน์ให้ผู้รับใบอนุญาตไม่เกิน 
ร้อยละ 30 โดยให้มียอดคงเหลืออยู่เป็นทุนด าเนินงาน
ของกองทุนทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

   

10. มาตรา 67 ให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบในการ 
จัดท างบการเงินประจ าปีให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
เมื่อผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วให้อธิการบดีน าเสนอ
ต่อสภาสถาบัน 

       เมื่อสภาสถาบันได้อนุมัติงบการเงินประจ าปีแล้ว 
ให้อธิการบดีส่งงบการเงินพร้อมรายงานการสอบบัญชี 
ไปยัง สป.อว. ภายในก าหนด 120 วันนับแต่วัน 
สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

   

11. มาตรา 68 ให้สภาสถาบันแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประจ าปีทุกปี 

   

12. มาตรา 74 การกระท าต่อไปนี้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

  (1) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน อุปกรณ์การศึกษา 
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใดเป็นจ านวนเงินหรือ
มูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการก าหนด (มูลค่าเกิน
กว่าสิบล้านบาท) 
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  (2) การกู้เงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกิน 

ร้อยละยี่สิบห้าของมูลค่าทรัพย์สินที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีอยู่ขณะนั้น ทั้งนี้ หนี้สินสะสมต้องไม่เกิน
มูลค่าแห่งทรัพย์สิน 

  (3) การเช่าทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกินกว่าที่
คณะกรรมการก าหนด (มูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท) 

  (4) การซื้อ การเช่าซื้อ หรือการจ าหน่ายทรัพย์สิน 
ที่มีมูลค่าเกินกว่าที่คณะกรรมการก าหนด (มูลค่าเกิน
กว่าหนึ่งล้านบาท) 

  (5) การก่อให้เกิดภาระผูกพันแก่ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ตามท่ีคณะกรรมการก าหนด (โดยการน าไปจ านอง 
หรือการกระท าอ่ืนในลักษณะเดียวกัน) 

การด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดท าบัญชี  
และรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
1. จัดท ารายงานงบการเงิน โดยใช้รอบระยะเวลาบัญชี

นับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม และสิ้นสุดวันที่ 31 
กรกฎาคม ของปีถัดไป 

   

2. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/1 
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

   

3. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2  
งบแสดงฐานะการเงินรวม 

   

4. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.1  
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทั่วไป 

   

5. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.2  
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนทรัพย์สินถาวร 

   

6. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.3  
งบแสดงฐานะการเงิน - กองทุนวิจัย 

   

7. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.4  
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 

   

8. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.5  
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนพัฒนาบุคลากร 
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9. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.6  

งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนสงเคราะห์ 
   

10. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/2.7  
งบแสดงฐานะการเงิน – กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอ่ืน 

   

11. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3  
งบรายได้ค่าใช้จ่ายรวม และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ทุนสะสมรวม 

   

12. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.1  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนทั่วไป 

   

13. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.2  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนทรัพย์สินถาวร 

   

14. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.3  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนวิจัย 

   

15. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.4  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนห้องสมุดและเทคโนโลยี 

   

16. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.5  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนพัฒนาบุคลากร 

   

17. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.6  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนสงเคราะห์ 

   

18. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/3.7  
งบรายได้ค่าใช้จ่าย และงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ทุนสะสม - กองทุนคงเงินต้นหรือกองทุนอ่ืน 

   

19. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/4  
งบกระแสเงินสดรวม 

   

20. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/5 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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การด าเนินการจัดท ารายงานงบการเงิน มี/ใช่ ไม่มี/ไม่ใช่ 
กรณี ไม่มี/ไม่ใช่ โปรดระบุ

เหตุผล 
21. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/6

รายละเอียดรายได้ 
   

22. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/7 
รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

   

23. จัดท ารายงานงบการเงินตามแบบ รกอ. 5/8 
รายละเอียดสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 

   

 
ข้อสรุปของการสอบทานการจัดท ารายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................... 
 

 
 
 ลงชื่อ......................................................... 

      (........................................................) 

ต าแหน่ง  อธิการบดี................................. 

วันที่.......................................................... 


